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PIPA DE HIDROGEL BIZMAQ PI 7000 TD 

Acoplado ao trator pela barra de tração com 04 pneus no sistema tandem para deslocamento e manobra. 
 
Recomendado para: 
Plantar e irrigar em 07 linhas por operação. 

 
Equipado com:   
01 - Chassi construído com viga U de 6” na 2ª alma reforçado para suportar o peso do tanque. 
02 - Engate cabeçalho no modelo articulado. 
03 - Corrente de segurança com 16mm de diâmetro e 1000mm de comprimento fixada no suporte do engate.  
04 - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamentos de peso e manivela articulada. 
 
05 - Tanque fabricado em chapa de aço carbono com 4,8mm de espessura, medindo 2400mm de largura por 3600mm de 

comprimento. 
06 - Tratamento interno do tanque à base de alcatrão de hulha e pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo 
epóxi e tinta PU. 
07 - Tampão no fundo do tanque para permitir drenagem quando necessário. 
08 - Fechamento superior do tanque fabricado em chapa piso para melhorar a aderência. 
09 - Plataformas nas laterais e na traseira que permitem transportar 22 caixas de mudas. 
10 - Circuito elétrico com interruptor instalado na plataforma traseira e sirene instalada dentro da cabine do trator para permitir a 

comunicação da equipe de plantio com o tratorista. 
11 - Guarda-corpo conforme NR-12. 
12 - Caixa metálica instalada na plataforma traseira para transportar 05 garrafas térmicas de 05 litros. 
13 - Degraus da escada de acesso à parte superior do pipa fabricado conforme NR-12. 
14 - Reservatório de água instalado sobre o tanque, com capacidade para 300 litros fabricado em chapa 14 galvanizada, 
equipado com 02 mangueiras de 1” e válvulas esféricas nas pontas para lavar os bicos das plantadeiras. 
15 - Caixa metálica medindo 2000 x 550 x 500mm instalada sobre o tanque para transportar ferramentas e plantadeiras. 
16 - Sistema de mistura de gel equipado com 01 válvula esférica de 2 1/2” instalada sobre o tanque para facilitar o acesso.  
17 - 01 saída com engate rápido fêmea de 3 polegadas e tampão, instalado na parte traseira do tanque para reabastecimento. 
 
18 - Bomba centrífuga mancalizada com vazão média de 85m³/h acionada por motor hidráulico. 
19 - Proteção da bomba fabricada em chapa aço carbono de 1/4” para diminuir a chance de avarias. 
20 - Mangueiras hidráulicas para acionamento motor com engate rápido nas pontas. 
21 - Engate rápido fêmea de 2 1/2” com tampão, instalado no recalque da bomba para fazer o transbordo da água em caso de 

acidente ou problemas mecânicos. 
 
22 - 02 barras articuladas fabricadas com tubo de aço carbono galvanizado de 2 1/2” de diâmetro com 03 saídas em cada 
barra e comprimento projetado para operar em espaçamentos de 3 a 4 metros nas entrelinhas. 
23 - 02 tirantes com rosca na extremidade para nivelamento das barras. 
24 - 07 mangueiras atóxicas de 1 polegada com engate rápido nas pontas e comprimentos compatíveis que permitem instalar 

plantadeira semi-mecanizada ou válvula de irrigação. 
25 - 03 saídas de água em cada barra, dimensionadas para homogeneizar a vazão. 
26 - Swível instalado na entrada das barras para diminuir a chance de danificar as mangueiras ao abrir e fechar as barras. 
27 - Braço extensor articulado com 2500mm de comprimento fixado na ponta de cada barra com sistema para travamento 

aberto ou fechado. 
28 - 02 Suportes com 1000mm de comprimento instalados em cada barra para pendurar catracas. 
29 - Suporte telescópico para apoiar mangueira central. 
 
30 - 04 pneus 12.4-24 com duplagem. 
31 - 04 Câmaras de ar aro 24”. 
32 - 04 rodas aro 24” sem anel(Arinho) com reforço nas bordas. 
33 - 04 cubos dianteiros MB com 10 furos e parafusos de roda MB com 22mm de diâmetro. 
34 - 04 pontas de eixo removíveis fixadas nos tandens por porca para facilitar a substituição. 
35 - 02 tandens fabricados com perfil dobrado com 12.7mm de espessura, com fechamento em chapa de 16mm equipado com 
buchas de desgaste em nylon na articulação central. 
36 - Toda estrutura do pipa protegida com fundo epóxi e tinta PU. 
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